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1. Tulis kembali hasil-hasil pengukuran di bar,vah ini menggunakan i<aidah angka penting dan
penrrlis,,in ilmiah yang oaik:

a) tinggi terukur : 5,03 + 0,04329 r-rr

b) ruaktu terukur : 1,5432 t 1 s

c) muatan listrik ierr-ricur :.-:1,2i x 10-1e+ 2.67 " l0'7{tC
d) panjang gelonrt'ang terukur : ii.000000563 + 0.000000O7 m
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"fl|. Ouaorang mahasiswa ingin mengukur hetinggian sebuah bangunan narnun hanya disediakan
alat ukur waktu. ,stoltw*tch. Caranya a.dalah dengan gerak jatuh bebas, dimana salah seorang
mahasiswa rnenjatuhkan sebuah kerikil ciari puncak bangunan sementara mahasiswa satunva
lagi tnengukrir waktu jatuh kerikil hingga sanrpai di tanah. Percobaar.i geral< jatuh bebas

tersebu'i diulang-ulang hingga akhirnya diperoleh waktu jatulr rata-rara adalah t ='3,0 + 0,5 s.

Jika perrcepatan gravitasi cli tempat tersebui adalah g:9,81 m/s2, maka bantulalr mahasiswa

tersebutmenghitungtinggibangunanyangdimaksud,@
gtgsgs,r@ng.

Jika berkas cahaya nrelalui udara l<e sebuah rnedium, rnake sudut daiang a dan sLrdut bias 19

memenuhi l{ukum Snellius, sin ry = n sin 73, dengan n adalah indeks bias niediunr. Hukum
Snelliu:i ini dapat digunakarr.untuk menentukan kualitas oli dengan cara tak rnerusak, yakni
dengan rnernbandinghan antdia nilai indel<s bias oli uji dan standard. Misal unlllc sekaleng

oli tanpa rnerek l<ita mendapatkan nilai p: I3 + 1" pada saat tz: 20 + l', maika hitunglah
nilai indeks bias o!i tersebui lengkap dengan fraksi ketidakpastiar.u.rya. Jika diketahui bahwa

indeks bias oli standard adalah 1 ,61 * 5a , buatlah analisa apakah hasil ul<ur anda
mengindikasikan kualitas oli yans standard juga?

l,uas sebuah bidang (l) ciitentulcan dengan rnengukur lebar (f dan pan_iangny.a (p) masing-
rnasing sebanyak l0 t<ali seperti disajikan dalarrr table berikut. (a) Hitunglah nilai -l ierrgkap

dengan nilai kotidakpastian dan satuan dan dengan nromperhatiitan angha pent.ing. (b) apa

bedanya deviasi siandard (standard rleviation) dan deviasi siandard rataldia (slandard.

deyiqtiz* of tlte ntean)?

14,% | ?4.22 ').4.28 )4 )n
1n

SELAMAT BEKERJA


